Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 10 maart 2016
Agendanummer:
Team: VT
Zaaknr: 1167-2016
Onderwerp: Vaststellen geurverordening verkleinen afstanden geur melkrundvee

Aan de raad
Inleiding
De eerdere raadsbesluiten voor de verkleining van de afstanden voor geur voor melkrundvee voor
twee specifieke adressen, zijn formeel-juridisch geen verordening in de zin van de Wet geurhinder
en veehouderij. Dit gegeven wordt met het bijgaande voorstel hersteld.
Beslispunten
1. De "Verordening geurhinder en veehouderij verkleining afstanden melkrundvee" vast te
stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie ruimte en openbaar beheer d.d. 18 februari 2016
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Schutsboom 7
Commissie ruimte en openbaar beheer d.d. 25 augustus 2015
Raadsvergadering 1 oktober 2015
Elsendorpseweg 74
Commissie ruimte en openbaar beheer d.d. 25 augustus 2015 en 19 november 2015
Raadsvergadering 10 december 2105
Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Raadsbesluit van 1 oktober 2015 inzake Schutsboom 7 te Milheeze.
Raadsbesluit van 10 december 2015 inzake Elsendorpseweg 74 te Elsendorp.

Beoogd effect
Juridische borging van het Raadsbesluit van 1 oktober 2015 inzake Schutsboom 7 te
Milheeze en het Raadsbesluit van 10 december 2015 inzake Elsendorpseweg 74 te
Elsendorp door middel van het vaststellen van de "Verordening geurhinder en veehouderij
verkleining afstanden melkrundvee".

Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
1. De eerder genomen raadsbesluiten worden zo juridisch geborgd in een Verordening
De intentie van de Raadsbesluiten was om de afstanden voor geur voor twee specifieke
adressen te verkleinen. We waren ook in de veronderstelling het juist gedaan te hebben.
Later is gebleken dat de juridische borging van deze besluiten niet correct was, omdat er
geen Verordening is vastgesteld (zie bijlage 3, brief Achmea, pagina 3 en 4). De Odzob
heeft dit gegeven bevestigd. Om de intentie van de genomen besluiten alsnog juridisch te
borgen, zijn de eerder gemaakte besluiten in een Verordening verwerkt en wordt deze ter
besluitvorming voorgelegd.
De tekst van deze verordening is voorgelegd aan de Odzob en aan Achmea
Rechtsbijstand. De Odzob heeft aangegeven in te stemmen met de tekst van de
verordening. Achmea Rechtsbijstand heeft verzocht te bepalen dat een potentiele
toekomstige VAB-locatie ook buiten deze afstand valt. Er is momenteel geen sprake van
een potentiele toekomstige VAB-locatie, er zijn geen concrete plannen hiervoor bekend
(Achmea bedoelt vooral op de locatie Schutsboom 5). Eventuele mogelijkheden welke
volgens het bestemmingsplan mogelijk zijn, kunnen niet mee genomen worden in deze
besluitvorming vanwege het ontbreken van een concreet plan. Mocht de buurman wel
concrete plannen hebben, dan worden deze plannen op dat moment aan de dan geldende
wet- en regelgeving getoetst. Daarbij hoort dan ook een vaste afstand van 44 meter vanaf
de melkveehouderij (huisvesting dieren) tot aan het dichtstbijzijnde geurgevoelige object.
Er mogen geen nieuwe geurgevoelige objecten binnen deze afstand opgericht worden.
Dat geldt naar alle windrichtingen.
2. Zonder juridische borging hebben de ondernemers geen zekerheid.
Het risico bestaat dat derden bezwaar maken bij een procedure omgevingsvergunning en
dat dan de formele grondslag juridisch niet correct blijkt te zijn omdat aan het eerdere
raadsbesluit geen rechten zijn te ontlenen.
Kanttekeningen

Vervallen “oude” regelgeving
--

Uitvoering
Na besluitvorming zal de "Verordening geurhinder en veehouderij verkleining afstanden
melkrundvee" gepubliceerd worden waarna deze in werking treedt en toegepast kan
worden bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning voor de betreffende
adressen in de verordening.
Bijlagen
1. Raadsbesluit 1 oktober 2015 inzake Schutsboom 7 te Milheeze
2. Raadsbesluit 10 december 2015 inzake Elsendorpseweg 74 te Elsendorp.
3. Brief Achmea Rechtsbijstand aan de rechtbank inzake verzoek vaststellen
geurverordening
Ter inzage gelegde stukken
1. Verordening geurhinder en veehouderij verkleining afstanden melkrundvee
(Raadsbesluit)
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